
  

  
program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR 

 

 

                                           Název projektu: „Rekonstrukce nevyužívané budovy hasičské zbrojnice (bez č.p.) v obci Větrušice“ 

  Projekt je spolufinancován z programu Zelená úsporám, programu Zelená úsporám  

                                                               oblast podpory Realizace úspor energie v budovách veřejného sektoru  
 

PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE 
 

k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce. Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb.,  

o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon) 

 

s názvem:  

„Rekonstrukce nevyužívané budovy hasičské zbrojnice(bez č.p.) 

v obci Větrušice“ 
 

Druh veřejné zakázky:  veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce 

Druh zadávacího řízení: Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek  

(dále jen zákon) 

 

Zadavatel:   

Název zadavatele:  Obec Větrušice 

Sídlo zadavatele: Vltavská 14, 250 67 Klecany 

IČ: 00240974 

Osoba oprávněná jednat: Petra Šefčíková, starostka obce 

Telefon: +420 604 273 716 

Email, webové stránky:  obec@vetrusice.cz, http://www.vetrusice.cz/  

 

  

   

Kontaktní osoba: TENDRA spol. s r.o. 

                                                   Ing. David Plíštil, Ph.D., MBA, MSc. 

Adresa:     Ořechová 3336, 276 01 Mělník 

IČ:    01820265 

DIČ:    CZ01820265 

Telefon:    +420 702 144 965 

Webové stránky:   www.tendra.cz 

E-mail:     verejnezakazky@tendra.cz 

 

 

PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK: 

 

Lhůta: začátek běhu lhůty pro podání nabídek:     1. 11. 2018 

 konec běhu lhůty pro podání nabídek:       12. 12. 2018 v 16:00 hod. 

Místo pro podání nabídek:  

Nabídky lze poslat doporučenou poštou nebo kurýrní službou na adresu Obec Větrušice, Vltavská 14, 250 67 

Klecany, případně v úřední hodiny Po – Pá od 8.00  – 12.00; Po – St 15.30 – 19.00, nebo po telefonické dohodě na 

tel: +420 220 941 265, 220 940 507, +420 604 273 716. 

Nový termín pro otevírání obálek s nabídkami je stanoven na 12.12.2018 v 16:10 hodin. 

 

Prodloužení lhůty pro podání nabídek je na základě žádosti účastníka výběrového řízení. 

  

Ve Větrušicích dne 27. 11. 2018 

 

 

 

 

 

 

                         ………………………… 

        Petra Šefčíková 

          starostka obce 
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